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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТЕГІ РЕФЛЕКСИВТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК-
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ДАМУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

Түйін. Қазіргі қоғамдағы педагог тұлғасынан – белсенді өмірлік ұстаным, оптимистік көзқарас, кез 
келген жағдайда жеке даралығын сақтап қалу және проблемалық жағдайларда шешім қабылдауда өзі не 
жауапкершілік алу сияқты сипаттарға ие болуын қалайды. Мақалада оқыту үдерісіндегі рефлексивті құзырет-
ті ліктің мұғалімнің кәсіби дамуына ықпал етуші фактор екендігі қарастырылған. Педагогикадағы рефлексивті 
құзыреттілік педагог жетістігінің басты критерийі болып саналады. Бұл процесс мұғалімдер үшін маңызды 
және танымдық процесс болып табылады. Осы танымдық процестің арқасында олар рефлексивті құзыреттілік 
жайында қажетті білім ала отырып, оны өз бойында қалыптастыру көзделді.

Түйінді сөздер: рефлексия, құзыреттілік, педагогикалық кәсіби құзыреттілік, кәсіби даму, нәтижелі пе-
дагог.

Резюме. В современном обществе педагог хочет иметь такие черты, как активная жизненная позиция, 
оптимистический подход, сохранение личной индивидуальности в любых ситуациях и ответственность за при-
нятие решений в проблемных ситуациях. В статье рассматривается, что рефлексивная компетентность в 
процессе обучения является фактором, способствующим профессиональному развитию учителя. Рефлексивная 
компетентность в педагогике является главным критерием успеха педагога. Этот процесс является важным и 
познавательным процессом для учителей. Благодаря этому познавательному процессу они были направлены на 
формирование рефлексивной компетентности, приобретая необходимые знания.

Ключевые слова: рефлексия, компетентность, педагогическая профессиональная компетентность, про-
фессиональное развитие, результативный педагог.

Summary. In modern society, the teacher wants to have such features as an active life position, an optimistic 
approach, preservation of personal individuality in all situations and responsibility for decision-making in problem 
situations. The article considers that reflexive competence in the learning process is a factor contributing to the profes-
sional development of teachers. Reflexive competence in pedagogy is the main criterion for the success of the teacher. 
This process is an important and cognitive process for teachers. Through this cognitive process, they were directed to the 
formation of reflexive competence, acquiring the necessary knowledge.

Keywords: reflection, competence, pedagogical professional competence, professional development, effective teacher.

Қазіргі кeздe бүкіл әлeмдe зaмaнaуи білім бeрудe білім aлушының субъeктивтік тәжірибe 
aлуы, шығaрмaшылықты өз іc-әрeкeттeрінің нәтижeсінe жaуaпкeршілікпeн үйлeстірe дaмыту тeн-
дeн циялapынa бaғдaрлaну бaйқaлудa. Дaмyшы қoғaмғa бәсeкeгe қaбілeтті білімге ие, адамгершілігі 
жoғары дeңгeйдe, тaлaсты жaғдaйлaрдa өзінe жaуапкершілік aлумен шeшім қабылдау біліктілігі бар, 
дaмуға құштaр, ел eртеңінe жауапкершілік сeзімі қалыптасқан мамандар қажeт.

Қoғамның әлeуметтік-экономикалық және рухани дамуының мaқсаты мен тәсілі – білім берудегі 
өзгеріс үдeрістeрі, білім беру aясының жaңғыртылуы және соған байланысты жүйе мен мұғалімдерді 
кәсіби дaйындау сипатының жaңaруы дa қазіргі ұстaздан жедел кәсіби дaмуын қажет eтeді [1]

Құзыреттілік – адам қабілеттілігі мен шеберліктері арқылы белгілі бір еңбек функцияларына 
ие болады.  Кәсіби еңбекті орындау жайлы айтқанда, оның жоғарғы деңгейде жүзеге асуы жайлы 
айтылады. Құзыреттілік жайлы адам еңбегінің нәтижелері жайлы айтуға болады. Кәсіби құзыреттілік 
педагогтың субъективті факторы болып табылады. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі түсінігі мұғалімнің 
жеке мүмкіндіктерін көрсетеді.

Құзыреттілік теориясы Г.В. Вайлер, Ю.В. Койнов, Я.И. Лефстед, Н.В. Матяш, В.В. Сериков,  
Дж. Ра вен, Р. Уайт, В.Чинапах және т.б. еңбектерінде негізделген. Білім беруді ұйымдастыруға құ-
зырет тілік тұрғыдан келуді жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін меңгеру туралы мәселелер М.Н. Скаткин,  
И.Я. Лернер, В.В. Давыдов және т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған. Ал, отандық ға лым дарымыз 
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Г.М. Касымова, С.Е. Досжанова мен Ш.О. Омарбекова үздіксіз білім беру жағдайында педагогтің ақпараттық 
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың жағдайларын ғылыми тұрғыда негізделген [2]

Мaмaнның кәсіби құзыреттілігінің проблемaсы – күрделі де көпқырлы проблемa. Бұл – 
философиядa, педaгогикaдa, психологиядa, әлеуметтaнудa, кәсіби білім берудің тоериясы мен 
әдістемесінде, aкмеологиядa, aндрогогикaдa, еңбек психологиясындa т.б. гумaнитaрлық ғылымдaрдa 
әр қырынaн қaрaстырылып жүр. 

Мысaлы, философиялық энциклопедиялық сөздігінде құзырлық «компетенция»- сөзінің фрaн-
цуз (competence –құзыретті, хaбaрдaр), лaтын (competentia – әділ, дұрыс қорытынды; competere 
– дегеніне жету, сәйкес келу, жaқын келу) тілінен келгендігін, әмбебaптық тұрғыдa қолдaнылaтын 
термин екендігі көрсетілген [3]

«Құзыреттілік» ұғымы психология ғылымындa қaндaй дa бір сaлaдa топтың, тұлғaның жетістігі 
мен тaбыстылығы ретінде қaрaстырылaды. Л.Хьелл, Д.Зиглердің aнықтaмaсы бойыншa, құзыреттілік 
– бұл психологиялық сaпa ретінде тұлғaның aдaмғa қоршaғaн ортaмен өзaрa әрекеттестікке түсуде 
өзінің қaбілетін мойындaйтын, өзінің сезімінен бaстaп өзіндік тaбыстылығын және пaйдaлылығын, 
сенімділігі мен күш-жігерін білдіреді [4]

Құзыреттілік-белгілі бір пәндік қызмет саласында тиімді шешімдер қабылдау мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін білімді ұйымдастырудың ерекше түрі. Құзыреттіліктің психологиялық табиғатын 
зерттеумен айналысқан – 

М. А. Холодной (2002) білім беруді ұйымдастырудың құзыретті адамнан ерекшеленетін келесі 
белгілерін анықтауға мүмкіндік берді.

 – әр түрлілік (әр түрлі білім);
 – артикуляциялылық (білім элементтері анық сонымен қатар олар өзара тығыз байланыста болады);
 – икемділік (білімнің жеке элементтерінің мазмұны, сондай-ақ олардың арасындағы байланыс, басқа 

объективті факторлардың әсерінен тез өзгеруі мүмкін, соның ішінде білімның білімсіздікке айналуы);
 – қазіргі уақытта білімді өзектендірудің жылдамдығы (білімнің жеделдігі және оңай қол 

жетімділігі));
 – жағдайларды кең ауқымда қолдану мүмкіндігі (оның ішінде білімді жаңа жағдайға көшіру 

қабілеті);
 – негізгі элементтердің бөлінуі ( пән саласына қатысты білімнің алуан түрлілігі жеке фактілер, 

ережелер, анықтамаларды түсіну үшін маңызды,);
 – категориялық сипат (жалпы қағидаттар, жалпы тәсілдер, жалпы идеялар түрінде ұсынылған 

білім түрінің анықтаушы рөлі);
 – тек декларативті білім ("не" туралы білім) ғана емес, рәсімдік білім ("қалай" туралы білім)»);
 – өз білімі туралы білімнің болуы.

Метакогнитивті процестерге жататын білімді ұйымдастыру құзыреттілігінің ең соңғы түрінде (өз 
зияткерлік қызметі арқылы басқаруды қамтамасыз ету) міндетті түрде рефлексивті өзін-өзі бақылау 
нәтижесі болады.

Педагогтың кәсіби құзыреттілігі маман тұлғасының педагогика аймағында және психологияда 
да ғылыми-теоретикалық білім жүйесін енгізеді. Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – бұл көпфакторлы 
құбылыс, оған мұғалімнің теоретикалық білімі және нақты педагогикалық жағдайға қолданылатын 
амалдар жүйесі, педагогтың құндылық бағдары, сол сияқты оның мәдениетінің интегративті 
көрсеткіштері кіреді (қарым-қатынас стилі, сөйлеу, өз қызметіне қатынасы және т.б.). 

Педагогтың  кәсіби құзыреттілігінің келесі компоненттерін бөліп қараймыз:



Наука и жизнь Казахстана. №2/1 2020 167

Көптеген философиялық, әлеуметтік, психологиялық еңбектерде адам баласына қорғаныштың, 
көмектің, дамудың ішкі механизмдерін қозғау маңызды дегеніне көптеп тоқталған. Үнемі және тез 
өзгермелі заман жағдайында өзін тану, өзіне көмек, өзін бағалау, өзін жетілдіру, өзін оқытудағы 
тұрақты факторлар мен құралдар адамның ішкі дүние әлеуеті мағынасына ие болуда. Осы факторлар 
мен құралдар ішінде қазіргі ақпарат көздерінде «рефлексия» ұғымына көп мән берілуде. Қазіргі таңда 
қолданысқа еніп жатқан бұл термин «рефлексия» екенін түсіндім.

"Рефлексия" (латын reflexio – "жүгіну" артқа) ұғымы бастапқыда философияда пайда болған 
және адамның өз санасында болған барлық процестерді ойлауын білдіреді. Басқаша айтқанда, бұл 
адамның рухани дүниесінің мазмұнын ашатын өзін-өзі тану қызметі. Рефлексия тұлғалық жетістіктерді 
реттеу, адамдармен қарым-қатынаста тұлғалық мәнді іздеу, өзін-өзі басқару, кәсіби өсу, шеберліктерді 
жетілдіру болып табылады.

Рефлексия ұғымын алғаш қолданушылар ежелгі грек философтары болды. Олар рефлексияны 
адамның өзін-өзі тануы деп түсіндірді.

Сократ адамның ең маңызды міндеті- оның танымдық қызметінде өзінің рухани белсенділігін 
тану деп санады. Платон өзін-өзі тануда өзін-өзі тәрбиелеудің маңыздылығын көрсетті. Аристотель 
рефлексияда күшті ақыл-ойдың болатындығын және білім мен білімнің, ой мен ойлардың бірлігін 
анықтауға қабілетті екендігін мойындады.

Рефлексияның дамуы философия саласында таным туралы жалпы түсініктердің пайда болуынан 
бастау алады, кейін ол таным теориясы саласында жүйеленеді. Бұл мән-мәтінде «ауыстырылмайтын, 
индивидтің шынайы орындайтын шығармашылық акті» деп қарастырылады. ХХ ғасырдың басынан 
аталған проблемаға психологтер қызығушылық таныта бастады: 20-30-шы жылдары рефлексия мен 
өзін-өзі тану бойынша зерттеулерді психологияның жеке бір саласы етіп бөлу идеясы пайда болған. 
Көптеген зерттеулерде рефлексия проблемасы үш бағытта қарастырады: ойлауды, тұлғаның өзіндік 
сана-сезімін, сонымен бірге қарым-қатынас пен қоғамдастық үдерісін зерттеу. 

ХХ ғасырдың бірінші жартыжылдығы зерттеулерінде рефлексияның маңыздылығы педагогика 
мен психологияны ұштастыра отырып негізделеді. Л.С.Выготский, Д.Дьюи, Ж.Пиаже еңбектерінде 
ойлауды дамыту проблемасы мен рефлексивті үдерістердің маңыздылығы анықталады. Философиялық 
проблема ретінде рефлексия әдетте сана мен ойдың өзіне қарау қабілеті; жаңа білімді алу мақсатында 
алынған білімді талдау; ақыл мен жанның күйін бақылау; өзінің жүзеге асуын негіздеуге бағытталған 
зерттеу акті [5]

Педагогикадағы рефлексия- бұл педагогикалық үрдіске қатысушылардың дамуы, өзін-өзі дамытуы 
[6]. Рефлексивті құзыреттілікті пайдалану, білім беру процесіндегі "оқушы – мұғалім"жүйесінде тиімді 
және шын мәнінде тұлғааралық қарым-қатынасты құруға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, батыс психологтары Д. Боуд, Р. Кеог және D. Уокер рефлексия барлық білім 
беру процесінің іргетасы болуы мүмкін екендігін әділ атап өтті. Рефлексивті тәжірибені білім беру 
процесінде үйрену тиімді, өйткені рефлексияның өзі «үнемі адам санасында жаңа білімдердің пайда 
болуы» болып табылады. 

Рефлексия-нақты шындық жағдайларына ортақ білімді қолдануда көрінетін мұғалімнің 
практикалық ойлауының қажетті қасиеті. Рефлексивті құзыреттілігі болмаса, тұжырымдамалық 
көзқарастары, іс-әрекеті, ақыл-ойы "шашыраңқы" болып, кез келген жұмысты басшылыққа алуға 
мүмкіндік бермейді. Күнделікті кәсіби тәжірибе тұрғысынан өзінің теориялық базасына тұрақты 
рефлексивті шолу мұғалімге өзінің кәсіби ісінде құзыретті болуға мүмкіндік береді. Аналитикалық 
психологияның негізін қалаушы К. Юнг өз уақытында мұғалім рефлексивті құзыреттілік болуы тиіс 
деп белгіледі. Осы ұғымның қандай психологиялық мазмұны бар екенін ұғынатын боламыз.

Рефлексия мұғалімнің өзінің кәсіби тәжірибесін ұғынуында маңызы зор. Өйткені, тәжірибе 
өзімен-өзі қолданылмайды, одан шығарылған ой 

(К. Д. Ушинский) пайдаланылатыны белгілі. Д. Познердің пікірінше, кәсіби шеберлік пен оның 
рефлексия тәжірибесін біріктіру кәсіби шеберліктің дамуына әсерін береді:
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Мұғалімдердің біліктілігін арттырудың деңгейлік курстарында мұғалімдердің рефлексиялық 
дағдыларын дамытуды талап етеді. В. В. Краевскийдің еңбектерінде мектеп оқушыларына арналған 
рефлексияларды кезең-кезеңмен ұйымдастыру әдісі ұсынылды. Ол мынадай кезеңдерден тұрады:

1. Педагогикалық үдерістегі рефлексия-бұл:
а) қатысушылардың өзіндік дамуын қамту процесі;
б) педагогикалық өзара іс-қимыл субъектісін қалыптасқан жағдайға қарай өзіндік сәйкестендіру 

процесі;
в) педагогикалық үдеріске қатысушылардың өзара іс-қимылын құрайтын өзіндік бағалау,өзіндік 

салыстыру;
г) білім алушылардың ішкі дүниесін және білім алушының даму жағдайын қамьамасыз етеді.
2. Білім алушының рефлексиясын ұйымдастыруда психологиялық
тұғырды пайдалану;
3. Рефлексияның мақсатқа негізделуі тиіс
4. Тыңдаушының рефлексиялық қабілеттерінің дамуын бағалау критерийлері: оқылатын 

материалды; меңгеру ұтымды тәсілдерін меңгеру, оқу өңдеу тәсілдерін білу (баяндау логикасын түсіну, 
негізгі ұғымдарды бөлу, өз сөздерімен баяндай білу); жүйелеу тәсілдерін меңгеру (шолу, түйіндеме, 
аннотация жасау, логикалық біліктілігін жүзеге асыра білу (фактілерді, теориялық постулаттарының, 
түсініктемелерді принциптерін, (ұсынылған салдарлар); меңгерілген материалға қойылатын талаптарды 
білу; жүйені құра білу, анықтау үшін тексеру тапсырмаларын меңгеру деңгейі.

Оқу үдерісінде интеллектуалды рефлексияның маңызы зор, мәні түсіну іс-қимылдарын бағалау, 
тану болып табылады. Мәселе, оқу процесіне рефлексияның қандай да бір элементімен тап боласын, 
әдетте оқытушы мұғалімнің өз мәселелері мен нәтижелерін анықтамайды, сараптамайды, яғни өз 
қызметінде не болып жатқанын айтуға қиналады.Сондықтан рефлексивті іс-әрекет үшін тірек ретінде 
тыңдаушыларға келесі бағдарлы сұрақтарды ұсынды (топқа ,өзіндік жұмыс немесе жаттықтырушымен 
немесе әріптестермен талқылау үшін):

 – Сіздің негізгі нәтижелеріңіз қандай, сіз нені үйрендіңіз, нені түсіндіңіз?
 – Қандай тапсырма қатты қызығушылықты талап етті және неге?
 – Тапсырмаларды қалай орындадыңыз, қандай тәсілдермен? Бұл кезде сіз не сезіндіңіз?
 – Қандай қиындықтарға тап болдыңыз және сіз оларды қалай шештіңіз?
 – Болашақта қандай ескертулер мен ұсыныстар берер едіңіз (өзіне, оқытушыларға, ұйымдас ты-

рушыларға)?
Рефлексия басқа да маңызды іс – әрекеттермен- мақсат қоя білумен байланысады. Бұл жағдайда 

рефлексия білім алушылардың іс-әрекеттерінің орындалуының болжамы мен нәтижесі емес, сонымен 
қатар, жаңа мақсат қоя білу де жатады [7]

Мақсат қою және рефлексия түрлі қызмет түрлерінде жүйелі түрде қайталануы керек. Себебі 
рефлексия когнитивтік, психомоторлық контексте, және тұлғааралық аймақтарда пайдаланылуы 
мүмкін. Ол білім алушылардың өз бетінше тұжырымдай алуына алып келеді. 

Осылайша, рефлексиялаушы мұғалім дегеніміз - ойлана алатын, өз тәжірибесін талдай ала
тын, зерттей алатын педагог. Бұл, Д.Дьюидің айтуы бойынша, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жетілдіруге 
жалықпайтын қажеттілікке ие «өз мамандығының мәңгі оқушысы».Соған байланысты алты негізгі 
тиімді оқыту қағидаттары бар:
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Рефлексия жаңа тәжірибені алдыңғы тәжірибемен түрлендіру, түсіну және интеграциялауда 
маңызды рөл атқарады. Алайда, рефлексивті құзыреттілікті кейде өте пассивті және шектен тыс 
"бақылау" қызметі ретінде қарастырылады. Сондықтан рефлексия-бұл білім алушы процеске 
қосылғанда, белсенді болған жағдайда іске асады.

Рефлексиялық қабілеттері дамыған маманда оған деген тұрақты қажеттілік сезіліп тұрады. 
Кез келген істі ол өзіне-өзі сұрақ беруден бастайтындай дәрежеге жетеді.  Педагогтердің біліктілігін 
арттыру мәселесінде рефлексивті құзыреттілікті қалыптастыру  маңызды.

Педагог рефлексияға өзінің қабілеттілігін дамыту үшін келесілер қажет:
 – басты қағидаларға, қиын жағдайларға, мүлтіксіз шешімдерден кейін
 – өзінің әрекетін талдауға қайта оралып отыру;
 – әр жұмыс күнінің біткен уақытысында талдау жасау; өткен жұмыс
 – күнінің барысына сыртқы бақылаушы ретінде баға беру;
 – басқа адамдар туралы өзінің көзқарасын, баға беруін тексеріп отыру;
 – қарым-қатынасты жоғарылату;
 – қарым-қатынастары, көзқарасы басқалардан өзгеше, яғни қарым-
 – қатынасы қиын адамдармен қарым-қатынас орнату;
 – нақты жағдаятта  өзінің әрекетіне талдау жасай білу.

Педагог өз бойында рефлексиялық құзыреттілігін дамыта білсе және әр атқарған ісін талдай 
отырып, оны одан әрі жетілдіруге ұмтылатын болса алдына қойған мақсаттарының нәтижесіне жете 
алатыны сөзсіз.
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